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 جريمة القرصنة البحرية 
  العام الدوليالقانون  في

 ــــــــ
 
 
 :قدمةم
 

اآلونة األخيرة حدة عمليات  يتصاعدت ف
البحار األمر الذى  أعالي فيالقرصنة البحرية 

أصبح يمثل مساساً وتهديداً للمالحة البحرية 
 .  ياه الدوليةالدولية ولحركة التجارة فى الم

  
وجدير بالذكر أنه إذا كان النظام القانوني 
لمناطق أعالي البحار يقرر عدم خضوع هذه 
المناطق لسيادة أي دولة وبالتالي ال تدخل فى 
اختصاص أي قانون وطنى؛ وإذا كان األمر 
كذلك إال أن هذا ال يعنى ترك هذه المناطق 

فى الشاسعة مسرحاً للجرائم والفوضى؛ وإال انت
 أعاليالهدف الذى من أجلـه تقرر مبدأ حرية 

البحار؛ مع ما يستلزمه هذا المبدأ من ضرورة 
توطيد أمن وسالمة جميع السفن التى تجوب 

 .البحار أعاليمناطق 
  

وًيالحظ أن جريمة القرصنة البحرية ال 
تهدد دولة معينة بالتحديد بل تهدد أمن وسالمة 

جعل من  األسرة الدولية ككل؛ األمر الذى
القرصان عدواً للجنس البشرى؛ وأفعالـه موجهة 
ضد المجتمع الدولي وبالتالي كان حرياً وصف 
السلوك غير المشروع الصادر منه بأنه يشكل 
جريمة دولية إذ من شأنه المساس بالمصلحة 
الدولية الجديرة بالحماية الجنائية التى يقررها 

 .القانون الدولي الجنائي
  

الجسيمة التى تترتب على  ونظراً لآلثار
جريمة القرصنة البحرية من المساس بأمن 
وسالمة المالحة البحرية الدولية فضالً عن اآلثار 
االقتصادية فقد استقر العرف الدولي منذ أمد بعيد 

على تخويل الدول حق إلقاء القبض على سفن 
القرصنة التى تجوب أعالي البحار أو المناطق 

كما أن لدول . دولة ماالتى ال تخضع لوالية 
المجتمع الدولى الحق فى إلقاء القبض على 
األشخاص المتهمين باقتراف جريمة القرصنة 

 .البحرية ومحاكمتهم وعقابهم
  

 ذا المنوال ـر على هـل األمـوقد ظ
يجد أساسه القانوني فى العرف الدولي إلى أن تم 
تجريم القرصنة البحرية بموجب اتفاقية جنيف 

ثم بموجب . 8591ي البحار لعام بشأن أعال
 .8511اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 
وليس بخاف على أحد ما تخلفه أعمال 
القرصنة البحرية من مساس وتهديد ألمن 
وسالمة المالحة البحرية للدول ككل فضالً عن 
اآلثار االقتصادية الناجمة عن تهديد حركة 

وال ريب أن . وليةالتجارة الدولية بالمالحة الد
السيئة الناجمة عن  اآلثارأكثر الدول تضرراً من 

أعمال القرصنة هى الدول النفطية، وإن كانت 
هذه اآلثار يمكن أن تصيب أى من الدول 

 .اقتصادياالمتقدمة 
 

لذلك يتعين على كافة الدول السيما 
المتقدمة منها أن تتعاون لمواجهة وقمع أعمال 

البحار أو فى إمكان  أعاليالقرصنة المذكورة فى 
 . آخر ال يخضع لوالية أى دولة

 وإدراكاً منا لهذا الهدف فسوف نحاول 
فى هذا البحث دراسة بعض األفكار التى من 
شأنها إلقاء مزيد من الضوء على جريمة 
القرصنة البحرية كجريمة دولية من شأنها 
المساس بمصلحة دولية جديرة بالحماية الجنائية 
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لتى يقررها القانون الدولي الجنائي والتي الدولية ا
تتمثل فى سالمة وأمن المالحة البحرية فى أعالي 
البحار وذلك من خالل أربعة مباحث على النحو 

 :التالي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجذور التاريخية لجريمة  :المبحث األول
 .القرصنة البحرية

 
لجريمة  القانونيالتنظيم  :الثانيالمبحث 

 .القرصنة البحرية
 

اآلثار االقتصادية لجريمة  :المبحث الثالث
 .القرصنة البحرية

 
الجهود الدولية لمواجهة  :المبحث الرابع

ومكافحة جريمة القرصنة 
 .البحرية
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 المبحث األول
 الجذور التاريخية 

 لجريمة القرصنة البحرية
 ـــ

 
سفينة تـَْمخـُْر ُعباْب البحر ترفع علماً 

يعبر عن هويتها وعن طبيعة نشاطها خاصاً بها 
، وقد تمّيز العلم المذكور بلونه األسود اإلجرامي

 .بالجمجمة المرسومة عليه
  

والقـُرصان ذلك الرجل المغامر الذى 
يركب البحر؛ انتظارا لتلك السفن المحملة 
 بالبضائع حتى يسطو عليها ويستولى على ما

بين ويحول بينه و.. ويقتل من يتعرض له. تحمله
 الكالسيكيذلك هو الشكل . الفوز بغنيمته

بزيه المميز غطاء رأسه الذى  البحريللقرصان 
 .يشتهر به منذ أقدم الصعور

 
تـُرى هل مازالت هناك تلك السفن وهؤالء 

 .القراصنة؟
 

 .الشك أن اإلجابة تكون باإليجاب
 

سبباً  الماضيلقد كان  قرصان البحر فى 
تتعرض إما للغرق  لقلق التجار حيث كانت سفنهم

 .وإما لمخاطر القرصنة
 

وتجدر اإلشارة إلى أن قراصنة البحار 
الزالوا من أسباب أرق الكثير من الدول وبصفة 
خاصة فى منطقة جنوب شرق آسيا حيث 

 .السواحل البحرية الممتدة
 

وإطاللة سريعة على الجذور التاريخية 
للقرصنة البحرية نجد أنها تعود إلى أكثر من 

 .ة آالف سنةثالث
 

قد " قرصان" ويالحظ أن مصطلح 
قبل الميالد من قبل  841استخدم فى عام 

المؤرخ الرومانى بوليبيوس؛ وقد ذكرها كذلك 
المؤرخ اليونانى بلوتارك فى حوالى عام مائة 
بعد الميالد وذلك ليعبر به عن أقدم تعريف 
واضح للقرصنة؛ فقد وصف القراصنة بأنهم 

ن يهاجمون بدون سلطة أولئك األشخاص الذي
 .قانونية السفن وكذلك المدن الساحلية

 
وقد وصفت القرصنة ألول مرة فى عدد 
من األعمال األدبية القديمة مثل اإللياذة 
. واألوديسه اللتان كتبهما الشاعر اليونانى القديم
ويالحظ أنه منذ زمن طويل لم يكن هناك تعريف 
؛ خاٍل من الغموض لمصطلح ومفهوم القرصنة

ولم يعتبر غزاة الشمال فى القرنين التاسع 
وإنما . عشر الميالديين من القراصنة والحادي

 ".الفايكنج"كانوا يدعو 
 

لترا فى العصور ـد ذاع فى إنجـولق
الوسطى مفهوم آخر للقرصنة فحواه أنهم من 

وُيالحظ أن عمليات القرصنة . لصوص البحر
 البحرية قد تزايدت فى القرنين الخامس عشر

أما فى القرن الثامن عشر . (1)والسادس عشر
فقد ظهر مفهوم ومصطلح قرصان  الميالدي

وينحصر فى وصف القراصنة بأنهم أشخاص 
وتحوى قصص القراصنة . خارجون عن القانون

الكثير من الطرائف فقد تم أسر قيصر من قبل 
قوات القراصنة قرب جزيرة فارماكوزا؛ وذلك 

جنود سوال فى بعد وقت قصير من فراره من 
قبل الميالد؛ وقد قام بعد اإلفراج عنه  59عام 

عقب احتجازه شهراً ونصف الشهر باتخاذ سفناً 
وقد . من ميناء موليتوس وقام بأسر القراصنة

إن قيصر أمر بدافع من " بلوتارك" ذكر المؤرخ 
 ".الرحمة بذبحهم قبل الصلب

                                                 

: انظر موقع (8)
www.Arabbusiness.com. 
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وقد بلغت القرصننة ذروتهنا خنالل القنرنين 
والثامن عشر؛ وبنهاية القنرن السنابع  السابع عشر

عشر ومع نمو القنوة المركزينة القوينة فنى اليابنان 
 – 8011)فنننننى ظنننننل التكنوجننننناوا شننننننوجونيت 

؛ وقنند تننم القضنناء علننى معظننم القراصنننة (8105
 .فى الصين فى فترة حكم أسره شمى يانج

  
وفنننى القنننرن التاسنننع عشنننر ونظنننراً لزينننادة 

ت الحراسنة حجم السنفن التجارينة؛ وتطنور دورينا
البحرية فى معظم الطرق الرئيسية علنى المحنيط؛ 
فضننالً عننن االعتننراف العننام مننن قبننل الحكومننات 
بالقرصنننة فقنند أدى ذلننك كلننـه إلننى حنندوث تراجننع 

 .ملحوظ فى حجم القرصنة
  

أمننننا فننننى القننننرن العشننننريين فقنننند ظهننننرت 
القرصنننننة البحريننننة فننننى بحننننر الصننننين الجنننننوبى 

قنند أخننذت ويالحننظ أن عمليننات اختطنناف السننفن 
ومننا ذلننك إال . شننكالً جديننداً مننن أشننكال القرصنننة

 .بفعل التطور
  

 كننننذلك فقنننند تعننننرض زوجننننين بريطننننانيين 
للهجننوم فننى صننيف عننام  –معنناً  وامننرأةرجننل  –

م بينما كاننا يبحنران حنول جزينرة كنارفبو 8550
وقبنننل تلنننك . اليونانينننة بالبننننادق والقنابنننل اليدوينننة

اقلنننة الواقعنننة بشنننهور هننناجم رجنننال مسنننلحون الن
، وذلننك عننندما كانننت علننى بعنند سنناعات (سننوكى)

قليلننة مننن سنننغافورة؛ وقنند أوثننق القراصنننة طنناقم 
ناقلة األنابيب ووضعوهم فى قارب نجاة وأبحروا 

 اختفنتبهم؛ وقند تنم إنقناذ الطناقم إال أن الناقلنة قند 
 .بعد ذلك
  

والعشرين فحدث وال  الحاديأما فى القرن 
نة البحرينة فنى فقد ازدادت جرائم القرصن.. حرج 
وسنائل اإلعنالم المحلينة  هني وهنا.. البحنار أعالي

والدولية على مختلف أنواعها تطالعنا  كنل لحظنة 
بمنننا يقترفنننه القراصننننة الصنننوماليون منننن جنننرائم 
قرصنة فى خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية 

ضد السفن التى تجوب تلك المنناطق، وذلنك علنى 
 .سيرد تفصيالً بصدر البحث نحو ما
 

موقف الشرريعة اسالريمية مرن جريمرة القرصرنة 
 :البحرية
 

ال ريننب أن القرصنننة ال تتفننق مننع اإلسننالم 
ألنه يترتب عليها ابتزاز األمنوال واالعتنداء علنى 
السالمة الجسدية وحياة األشخاص كمنا أنهنا تمثنل 
عائقاً خطيراً أمام حرينة المالحنة البحرينة الدولينة 

اصننننة اسنننم وقننند أطلنننق أبنننن عابننندين علنننى القر
 .(2)"اللصوص والقطاع"

 
وُيالحنننننظ أن فقهننننناء المسنننننلمين يحرمنننننون 
االعتداء على السفن فى البحر ولو كاننت مملوكنة 
ألهل الحرب؛ فقد أكند فقهناء المسنلمين علنى عندم 

علنى السنفن فنى البحنر ولنو كاننت  االعتنداءجواز 
مملوكننة ألهننل دار الحننرب غيننر المسننلمين؛ يقننول 

القوم فنى البحنر فاسنتقبلهم إذا ركب " اإلمام أحمد 
فيننه تجننار مشننركون مننن أرض العنندو ويرينندون 
بالد اإلسالم لم يعرضوا لنـه، ولنم يقناتلوهم؛ وكنل 
من دخل بالد المسلمين من أرض الحرب بتجنارة 

 ".ولم يسأل عن شئ( لم يتم البيع له)بويع 
  

وقننند أكننند فقهننناء المسنننلمين علنننى ضنننرورة 
: هنم قراصننةمحاربة القرصنة بكل السبل وذلك أن

 وإن جنناءت البننوارج وقننال أهننل المركننب عننن " 
 

هذه بنوارج الهنند، ولنم يرتنب المسنلمون فنى ذلنك 
وغنننمهم أهننل المركننب وأطمننأن قلننب هننذا المسننلم 
أنهم هم العندو ورأى فنيهم عالمنات أهنل الشنرك، 
وهم فى الموضوع الذى قد أعتاد أهل الحرب من 

                                                 

 أحمنننند أبننننو الوفننننا / األسننننتاذ النننندكتور: انظننننر (8)
م بقواعننننند القنننننانون الننننندولى كتننننناب اإلعنننننال –

الجنزء  –والعالقات الدولية فى شريعة اإلسنالم 
طبعنننة  –البحنننار واألنهنننار الدولينننة  –السنننابع 
 .851ص  –دار النهضة العربية  -أولى
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اس، أهل الشرك يقطعون فيها السنبل ويسنلبون النن
وصح ذلك معه وتقرر فى قلبه فال بأس علينه فنى 

 ".ذلك
  

وتجنندر اإلشننارة إلننى أنننه ممننا يبننرهن علننى 
 حننندث فنننى عهننند عثمنننان  محاربنننة القرصننننة، منننا

عننندما بلغننه أن قومنناً مننن  –رضننى اللننـه عنننه  –
الحبشنننة أغننناروا علنننى بعنننض سنننواحل المسنننلمين 
وأصننابوا منننهم أمننواالً، وسننبوا منننهم سننبياً كثيننرا 

لننذلك عثمننان غمنناً شننديداً، ثننم أرسننل إلننى فنناغتم 
جماعنننة منننن الصنننحابة وغينننرهم منننن المسنننلمين 
فدعاهم واستشارهم فى غزو الحبشنة فأشنار علينه 
المسنننلمون أال يغنننزوهم فنننى بالدهنننم، وال يعجنننل 
عليهم حتى يبعث  إلى ملكهم فيسألـه عن ذلك فإن 
كان الذى فعلـه أصحابه عنن أمنره ورأينه هينأ لنـه 

ل إليه بالجنند والمقاتلنة، وإن كنان المراكب؛ وأرس
أغاروا علنى سنواحل ( عوام الناس)ذلك من ساقها

المسننلمين عننن غيننر أمننر ملكهننم فرأيننه أن يشننحن 
. السواحل بالخيل والرجال حتى يكونوا على حذر
فعمل عثمان على ذلك، ثنم دعنا محمند بنن مسنلمه 

فوجهه إلى ملك الحبشة فى عشرة نفر  األنصاري
لننـه عمننا فعننل بأصننحابه، وكتننب مننن المسننلمين يسأ

 إلينننننننننننننه عثمنننننننننننننان فنننننننننننننى ذلنننننننننننننك كتابننننننننننننناً 
فلمننا قنندم محمنندم بننن مسننلمة بكتنناب عثمننان وقننرأه 
أنكر ذلك أشد اإلنكنار، وقنال منالى بنذلك منن علنم 
ثنننم أرسنننل إلنننى قنننرى الحبشنننة فنننى طلنننب السنننبى  
فجمعهنم بنأجمعهم؛ ودفعهنم إلنى محمند بنن مسننلمة 
 فأقبنننل بهنننم إلنننى عثمنننان وخبنننره بمنننا كنننان منننن 

، وطلب السبي، فشنحن عثمنان  كار ملك الحبشةإن
السنننواحل بعننند ذلنننك بالرجنننال وقنننواهم بالسنننال  

 .واألموال فكانوا ممتنعين من الحبشة وغيرهم
فنننى التنبينننه )كنننذلك فقننند ذكنننر المسنننعودى 

أنننه فننى عهنند المعتصننم قننبض علننى ( واإلشننراف
سفن ومراكنب هندينة كثينرة منهنا سنفن القراصننة 

ينننات القتنننل والسنننلب النننذين كنننانوا يمارسنننون عمل
والسننرقة فننى المنطقننة التننى كانننت تقننع بننين واسننط 

 .والبصره وعمان وساحل فارس

 
ويننذكر الننبالذرى أن السننبب المباشننر لفننتح 
بنننالد السنننند يعنننود إلنننى إرسنننال ملنننك سنننيالن إلنننى 
الحجنننناج بننننين يوسننننف الثقفننننى بعننننض الفتيننننات 
المسلمات الالئى ولدن فى مملكتنه، وكنن يتيمنات، 

التجننار فننى الجزيننرة، ولكننن  بسننب مننوت آبننائهن
وهم قرصان البحر فنى  –حدث أن قبائل البوارج 

نة التنننى تحمنننل يهننناجموا السنننف –المحنننيط الهنننندى 
هؤالء الفتيات واتخذوهن سنبايا فغضنب الحجناج، 
وطالننب فننى الحننال مننن زعننيم البننوارج بننإطالق 
سرا  الفتيات، ولكنه لم يلب طلب الحجاج إمعانناً 

مننه، فأرسنل الحجناج  منه فى السنخرية بمنا طلنب
جيشاً بقيادة القائد الشاب محمد بنن القاسنم الثقفنى، 
وتبع هذا الجيش أسطول بحنرى سناعد بنن القاسنم 

 .أيضاً 
 

ويحكى ابن حيان أنه فى سنة أربع وثالثين 
غننزى األميننر عبنند الننرحمن أسننطوالً مننن : ومننائتن

ثالثمائننننة مركننننب إلننننى أهننننل جزيرتننننى ميوركننننة 
م العهننند وإضنننرارهم لنقضنننه( أسنننبانيا)ومنوركنننة 

بمن يمنر إلنيهم منن مراكنب المسنلمين، ففنتح اللنـه 
 .للمسلمين عليهم، وأضفرهم به

  
أيضاً منن المعلنوم أن الرشنيد قند بلنذ نفنوذه 
حننداً أدى  إلننى التننأثير فننى أعمننال خننوارج البحننر 
المسننننلمين وإحجننننامهم عننننن مهاجمننننة الشننننواطئ 

ون لين" ولذلك فقد كتب البابا . الفرنجية واإليطالية
أنننه إذا كننان " شننارلمان"بعنند وفاتننه إلننى " الثالننث

خنوارج البحنر المسننلمين ال يحترمنون بعند حرمننة 
الشننواطئ الفرنجيننة، فننذلك ألن نفننوذ الخليفننة فننى 

 .نفوسهم قد غاص بعد وفاته
  

وقد جاء فنى مرسنوم السنلطان قايتبناى إلنى 
عمالـه بالتطبيق للشروط المتفق عليها مع  فلونسا 

 :يلى ما
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العننننرف أنننننه إذا نهننننب قراصنننننة  جننننرى" 
المسننيحيين سننفن المسننلمين فننى البحننر ثننم جنناءت 
سفنهم إلى موانينا فنإن تجارننا وعمالننا يجبنرونهم 
علنننى دفنننع تعنننويض عمنننا لحنننق بالمسنننلمين منننن 

فننأمرك  –أضرار بواسطة القراصننة المسنيحيين 
أيهنننا األمينننر أن تبطنننل هنننذا، وأال يجبنننر هنننؤالء 

ن يؤخنذوا  ا كنان، والالتجار علنى دفنع التعنويض أي 
بجريرة القراصنة المسيحيين، ويوضع هذا األمنر 

نسنبة )هو متبع منع البنادقنة  موضع التنفيذ مثل ما
تماماً وإذا وجدت سنفنهم فنى ( إلى البندقية بإيطاليا

أى مكان تابع للسلطان وهاجمتهنا سنفن القراصننة 
فعلننيكم منند ينند العننون لهننا، ومسنناعدتها فننى كننل مننا 

نأمرك أيها السيد األمير إتبناع ذلنك لذلك .. تطلبه 
 (3)".معهم مثل ماهو متبع مع طائفة البنادقة

 
نخلص منن ذلنك أن الشنريعة اإلسنالمية قند 
حرمت وحاربت القرصنة وليس ذلك بمسنتغرب، 
فالشننننريعة اإلسننننالمية تحتننننرم الملكيننننة الخاصننننة 
وتحرم الطلم أيناً كنان نوعنه ومكاننه، سنواء الظلنم 

كمننا أن لفقهنناء . ى البحننرفننى البننر أو القرصنننة فنن
المسلمين أمثلة رائعة فنى ردع القرصننة واحتنرام 

 .الدولية وقد سبق  اإلشارة إليها االتفاقيات
 

 
 
 
 الثانيالمبحث 
  القانونيالتنظيم 

 لجريمة القرصنة البحرية
 ـــ
 

بنندء إلننى أنننه إذا  ذيتجنندر اإلشننارة بنناد  
 البحار يقضى أعاليكان التنظيم القانونى لمناطق 

.. بنننأال تخضنننع هنننذه المنننناطق لسنننيادة دولنننة منننا 

                                                 

 –أحمننند أبنننو الوفنننا / األسنننتاذ الننندكتور: انظنننر (8)
 .811ص  –مصدر سابق 

أى قننننانون  اختصنننناصال تنننندخل فننننى  وبالتننننالي
وطنننى؛ إال أن ذلننك ال يعنننى تننرك هننذه المننناطق 
الشاسننعة مسننرحاً للجننرائم والفوضننى؛ وإال  انتفننى 

منن أجلنـه تقنرر مبندأ حرينة أعنالى  النذيالغرض 
البحننار مننع مننا يقتضننيه هننذا المبنندأ مننن ضننرورة 

مة كنل السنفن التنى تمخنر عبناب توطيد أمن وسال
 .مناطق أعالى البحار

  
وإذا كاننننت القرصنننننة تمثنننل خطننننراً يهنننندد 
سنننالمة المالحنننة الدولينننة والحركنننة التجارينننة فنننى 
الميناه الحنرة، فإنهنا تننـُعد بهنذه المثابنة جريمنة مننن 

البحنار، فهنى  أعاليالجرائم التى تمس مبدأ حرية 
وإنمننا  ال تهنندد سننالمة وأمننن دولننة معينننة بالننذات؛
ولننذا . تهنندد أمننن وسننالمة المجتمننع النندولى بأسننره

فقنننند أعتبننننر القرصننننان عنننندواً للجنننننس البشننننرى 
Hostis humanis generis  كمنننا أن ،

 .أفعالـه موجهة ضد الجماعة الدولية
  

وُيالحننظ أن العننرف النندولى قنند اسننتقر منننذ 
القنندم علننى تخويننل النندول حننق إلقنناء القننبض علننى 

البحنار أو  أعناليفنى سفن القراصننة سنواء كاننت 
فى المناطق التنى تقنع خنارج الميناه اإلقليمينة لهنا، 
كما أن لها الحق فى إلقاء القبض على األشنخاص 
ومحنننناكمتهم وتوقيننننع الجننننزاء علننننيهم نظيننننر مننننا 

 .اقترفوه من أعمال القرصنة
  

وقد كان هذا الحق يجند أساسنه فنى العنرف 
حتنننى تنننم تجنننريم أعمنننال القرصننننة وألول منننرة 

البحار سنة  بأعاليجنيف الخاصة  فاقيةاتبصدور 
األمننم المتحنندة  اتفاقيننة، ثننم أخيننراً بموجننب 8591

 .(4)8511لقانون البحار لسنة 

                                                 

العامننننة لقننننانون البحننننار  االتفاقيننننةوقنننند دخلننننت  (4)
تحنت  8511بتاريخ أول ديسمبر سننة المبرمة 

دائنننرة النفننناذ رسنننمياً  –رعاينننة األمنننم المتحننندة 
 الننندوليوغننندت جنننزءاً ال يتجنننزأ منننن القنننانون 

، 8554ننننوفمبر  80وذلنننك بتننناريخ  الوضنننعي
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سننبق بيانننه أن نتننناول  ويجنندر بنننا بعنند مننا

القرصنة البحرية كجريمة دولينة وذلنك منن حينث 
بيننان وإيضننا  المقصننود بهننا، فننإذا مننا إنتهينننا مننن 

نها ثم اآلثار القانونينة ذلك عرجنا على تحديد أركا
مع اإلشارة إلى الوضعية الدولية لقضية القرصننة 

 .البحرية فى السواحل الصومالية
 
ماهيرررة القرصرررنة البحريرررة وكنهرررا فرررى ال قررر  ـننن 

 :والمواثيق الدولية الدولي
 

: الررررردوليماهيررررة القرصرررررنة فررررى ال قررررر   : أوالا 
المحررراوالل ال قهيرررة لتعريرررف القرصرررنة )

 (:البحرية
 

علننى تعريننف موحنند  النندوليق الفقننه لننم يتفنن
إلنى  ( Pella)فقند ذهنب الفقينه. للقرصنة البحرية

أفعننال عنننف " أن جريمننة القرصنننة البحريننة هننى 
بننندافع المكاسنننب الخاصنننة، وهنننى  ارتكابهننناينننتم 

موجهة ضد األشخاص بذواتهم، أو من أجل سلب 
أمننوالهم، فنننى أمنناكن ال تخضنننع لسننيادة أى دولنننة 

فعننال اإلخننالل بسننالمة معينننة، ومننن شننأن هننذه األ
 .(5)"هذه األماكن والمساس بأمنها

  
ويالحظ أن هذا التعريف لم يقصر أعمال 
القرصنة على العنف فحسب؛ بل تمتد هذه 
األفعال لتشمل كل األعمال، سواء كانت سلب أو 
نهب أو قتل أو جر  أو غيرها من أعمال العنف 

                                                                        

وهو كما يرى بعض الفقه يعد يوماً مشهوداً فى 
 .العام الدوليتاريخ القانون 

قنانون ال – إبنراهيمعلنى / انظر األستاذ الدكتور 
 – 119ص  – الثننانيالجننزء  –العننام  النندولي

 .القاهرة – 8555 –دار النهضة العربية 
(2) Pella, V., la repression de 

la piraterie, Hague Recueil, 
1926, P. 169. 

متى ارتكبت فى أى مكان ال يخضع لسيادة أى 
 .أو الفضاء الجوى العاليكالبحر دولة 

 
، فقد (6) (Fauchille)أما الفقيه فوشى 

ذهب إلى تعريف جريمة القرصنة بأنها تتمثل فى 
قطع الطريق فى البحر، وأن هذه الجريمة تتكون 

: أولها: فى رأيه إذا توافرت ثالثة عناصر أساسية
وجود سفينة على متنها مجموعة األشخاص 

أن : ير مشروعة، وثانيهايرتكبون أفعال عنف غ
يكون هذا العنف موجهاً ضد جميع السفن 

أن ترتكب أفعال : الُمبحرة بدون تفرقة، وثالثها
  .العنف فى عرض البحر

  
إلى  (7)العربيويذهب رأى فى الفقه 

 عبارة "تعريف جريمة القرصنة البحرية بأنها 
 

تلك األعمال فى  انتواءعن إتيان أعمال إكراه أو 
ون وكالة مشروعة وخارج نطاق البحر د

ويستطرد هذا ". اختصاص أية دولة متمدينة
 اتفاقيةموضحاً أن التوفيق قد أصاب  الرأي

إذ  – الرسميجنيف وعلى نمطها المشروع غير 
اشترطت أن تكون أعمال العنف فى البحر العام 

 .أو مكان يقع خارج والية أية دولة
  

                                                 

(1)   Fauchille trait de droit 
international public, T.I. paris, 
(1923). 

محمننند طلعنننت / فقينننهانظنننر أسنننتاذنا الننندكتور ال (7)

فننى أبعنناده  البحننري النندوليالقننانون  –الغنيمننى 

 -منشننننأة المعننننارف 811-811ص  -الجدينننندة

 .، بدون سنة نشراإلسكندرية

فننى قننانون  -الغنيمننى الننوجيز/ ولسننيادته كننذلك 
منشنأة  999-994ص  الثنانيالجنزء  –السالم 

 .باإلسكندريةالمعارف 
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كذلك أن تلك  (8)ويرى جانب من الفقه
الجريمة تتمثل فى األعمال التى تنطوى على 
. ممارسة أفعال عنف لتحقيق أغراض شخصية
ويستطرد موضحاً أن أعمال العنف التى ترتكب 
لتحقيق أهداف سياسية ال تندرج تحت نطاق 

 .أعمال القرصنة
  

كذلك فقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف 
مسلح يقع فى عرض  اعتداءالقرصنة بأنها كل 

 الذيوالغرض . ركب لحسابه الخاصالبحر من م
يرمى إليه القرصان عادة هو السلب ونهب السفن 
أياً كانت جنسيتها أو خطف وسلب األشخاص 

 .(9)الموجودين عليها أو األمرين معاً 
  

ويرى بعض الفقه أن اصطال  القرصنة 
 العالييقوم به األفراد فى البحر  ينصرف إلى ما

د األشخاص من أعمال العنف غير المشروعة ض
تحقيق منفعة  –لزوماً  –واألموال، والمستهدفة 
 .(10)مادية خاصة للقائمين بها

 
 االت اقيالماهية القرصنة البحرية فى  : ثانياا 

 :والمواثيق الدولية
 
م هوم القرصنة البحرية فى ات اقية جنيف  ( 1)

 :1591النة 

                                                 

النندقاق،  محمنند السننعيد/ أسننتاذنا النندكتور: انظننر (8)
مصطفى سالمة فنى مؤلفهمنا / وأستاذنا الدكتور

، سنننننننة 158ص " القننننننانون النننننندولى العننننننام"
 .اإلسكندرية –دار الهدى للمطبوعات  -1111

 –على صادق أبو هينف / انظر أستاذنا الدكتور (9)
الطبعننننة  -110ص  –القننننانون النننندولى العننننام 

 اإلسننكندرية –منشننأة المعننارف  –الثانيننة عشننر 
 .ة نشربدون سن –

الحميند محمد سنامى عبد/ لدكتورأستاذنا ا: انظر (10)
الجنزء الثالنث  –العام  الدوليأصول القانون  –
دار المطبوعنات  –ط ثانينة  –الحياة الدولينة  –

 .141ص  – اإلسكندرية –الجامعية 

 
أى  8591جنيف لعام  اتفاقيةلم تتضمن 

بل اقتصرت فحسب . يةتعريف للقرصنة البحر
 .على تعداد األفعال التى تعد من قبيل القرصنة

  
 8591ولقد تناول إتفاق جنيف سنة 

: تنص على أن( 89)تعريف القرصنة فى المادة 
 :(11)من األعمال التالية أيتتكون القرصنة من "

 
من أعمال العنف أو  قانونيأى عمل غير  (8)

االحتجاز أو التجريد يرتكب ألغراض 
من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة خاصة 

 :أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً 
فى البحار العامة ضد سفينة أو طائرة  - أ

أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات 
 .على ظهر تلك السفينة أو الطائرة

سفينة أو طائرة أو شخص  أيضد  - ب
 .دولة أيفى مكان يقع خارج والية 

 
 (12)الطوعى االشتراكعمل من أعمال  أي (1)

غيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع فى تش
تكسب تلك السفينة أو الطائرة صفة 

 .القرصنة
عمال ينطوى على التحريض على  أي (1)

ارتكاب أحد األعمال الموصوفة فى 

                                                 

محمند العننانى  إبنراهيم/ األسنتاذ الندكتور: انظر (11)
 عربنننيالدار الفكنننر  –القنننانون الننندولى العنننام  –
 .141وص  59-50

محمد طلعنت الغنيمنى أن / يرى أستاذنا الدكتور (12)
أو القصنننننندى  اإلرادي" األسننننننلم عنننننننده هننننننو 

(Voluntary ) ويبننرر ذلننك سننيادته أن الطننوع
فيه معنى اإلنقياد بينما مقصود النص هو العمل 
(. الذى يؤدى بنإرادة حنرة عنن قصند منن فاعلنه

يمننى، انظننر أسننتاذنا النندكتور محمنند طلعننت الغن
 –القننانون النندولى البحننرى فننى أبعنناده الجدينندة 

 .811ص –مصدر سابق 
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( من هذه المادة) 1، 8الفقرتين الفرعيتين 
 ".ارتكابهاأو يستهدف عن عمد تسهيل 

 
األمم  ات اقيةماهية القرصنة البحرية فى ( 2)

 :1512لمتحدة لقانون البحار النة ا
 

األمم المتحدة  اتفاقيةلم تتضمن أيًضا 
تعريف للقرصنة  أي 8511لقانون البحار سنة 

البحرية وإنما عددت فحسب كسابقتها األفعال 
ولقد نصت المادة . التى تعد من قبيل القرصنة

من اإلتفاقية على تعريف القرصنة على  818
 :النحو اآلتى

العنف  (13)من أعمال انونيقعمل غير  أي (أ )
يرتكب  سلبيعمل  أيأو االحتجاز أو 

ألغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب 
سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون 

 :موجهاً 
البحار ضد سفينة أو  أعاليفى  -8

طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو 
ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو 

 .على متن تلك الطائرة

أشخاص أو  ضد سفينة أو طائرة أو -1
ممتلكات فى مكان يقع خارج والية 

 .أية دولة

فى  الطوعيعمل من أعمال االشتراك  أي (ب )
تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع 
تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة 

 .القرصنة

عمل يحرض على ارتكاب أحد  أي (ج )
األعمال الموصوفة فى  إحدى الفقرتين 

                                                 

 –الشافعى محمد بشنير / األستاذ الدكتور: انظر (13)
ط  –القننانون النندولى العننام فننى السننلم والحننرب 

 –المنصورة  –مكتبة الجالء الجديدة  –سادسة 
 .459 – 454ص  –بدون سنة نشر 

هل عن عمد أو يس( ب)أو ( أ)الفرعيتين 
 .ارتكابها

 
ويالحظ أنه بإمعان النظر فيما حوته تلك 

المذكورة نجد  االتفاقيةمن ( 818)المادة رقم 
أنها تكاد تكون منقولة حرفياً عن المادة رقم 

من اتفاقية جنيف ألعالى البحار سنة ( 89)
8591. 

 
 :أركان جريمة القرصنة البحرية

  
يستخلص من التعريفين الواردين 

السابقتين أن لجريمة القرصنة  فاقيتينباالت
 :البحرية أركان تتمثل فيما يلى

 
عمل  أيوفحواه اقتراف  :لركن المادى ا: أوالا 

غير قانونى من أعمال العنف أو 
عمل من أعمال السلب  أياإلحتجاز أو 

يصدر عن طاقم السفينة أو المسافرين 
 .على متنها

 
 ويالحظ أنه ال يهم أن تكون هذه األعمال

يعتد بما  موجهة للمال أو األشخاص؛ كما أنه ال
إذا كانت جسمانية أم مجرد الحد من حرية 

ومثال ذلك أن تعترض سفينة سبيل .. الضحايا
سفينة أخرى وتجبرها تحت تهديد السال  أن 
تتوجه إلى ناحية معينة حيث تقوم بسلبها، أو أن 
تفرض عل الركاب مغادرة السفينة ثم تقوم 

 .بإغراقها
  

وجدير بالذكر أن مجرد إتيان فعل من 
أفعال  العنف واإلكراه ال يكفى وحده ليكون ركناً 
من أركان جريمة القرصنة؛ فمن يقتل شخصاً 
على ظهر سفينة، أو يسلبه مالـه ، ال يعد 
قرصاناً، وإنما يعد مخالفاً ألحكام قانون علم 

لذلك فإنه يتعين لكى تكون أعمال . السفينة
فى جريمة القرصنة أن ترتكب ضد  اإلكراه ركناً 
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كعنصر سلبى أو  –سفينة؛ أو أن تكون السفينة 
فى األفعال هى التى تجعل من هذه  إيجابي

 .األفعال ركناً فى الجريمة
  

 ارتكبتوترتيباً على ذلك فإنه إذا ما 
أفعال العنف أو السلب كما سلف، فإن الركن 

غض األول لجريمة القرصنة يعد متوافراً، وذلك ب
النظر عما إذا كانت هذه األفعال موجهة ضد علم 
دولة معينة بالذات، أو أن تكون موجهة ضد كافة 
األعالم دون تمييز؛ ألن الهدف من محاربة 
القرصنة البحرية هو القضاء على كل ما من 
شأنه أن يهدد األمن فى البحر وسالمة المرور 

 .فيه
  

ال  (14)وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الفقه
 شترط أن يشتمل فعل العنف على جريمة سرقة ي

 أو بعبارة أخرى أن يكون الفعل جريمة سرقة، 
 

 فقد شاب الحكم الصادر عن محكمة هونج كونج 
العوار  القانونى، وذلك عندما ُعرض عليها أمر 
بعض رعايا الصين المتهمين باالعتداء على 
سفينة فى البحر العام، فقضت ببراءتهم ألنهم لم 

 .كبوا سرقة حتى يعدوا قراصنةيرت
 

 :صور الركن المادى
 

 :الشروع فى جريمة القرصنة البحرية
  

يثور التساؤل عما إذا كان الشروع 
كصورة من صور الركن المادى متصوراً فى 
جريمة القرصنة البحرية أم ال، ويجاب على ذلك 
بأنه كما أن اقتراف الجريمة كاملة يعاقب عليه؛ 

يكون جريمة كذلك، إذ ال فإن الشروع فيها 
يشترط أن يقترف القرصان عمالً من أعمال 

                                                 

 –لعت الغنيمى محمد ط/ أستاذنا الدكتور: انظر (14)
 .814 – 811ص  –مصدر سابق 

اإلكراه فعالً بل يكفى أن يكون قد خرج إلى 
 .تلك األفعال ارتكابالبحر العام بقصد 

 
جريمة القرصنة  ارتكاباالعتياد على 

 :البحرية
 

ويثور التساؤل كذلك عما إذا كانت جريمة 
ال تعد  القرصنة البحرية من جرائم العادة أم

 .كذلك
  

ُيالحظ أن جريمة القرصنة ليست من 
فعل تتوافر  أيجرائم العادة؛ ولذلك فإن ارتكاب 

به الجريمة وذلك دون اشتراط تكرار األفعال أو 
 .االعتياد عليها

 
 :جريمة القرصنة البحرية جريمة مالتمرة

 
غرض وهذا يعنى أن السفينة التى قامت ب

ـْد سفينة قرصنة فى عَ الجرائم فى البحر تـُ  ارتكاب
 .كل لحظة من لحظات رحلتها

 :م ترضال جريمة القرصنة البحرية
 

اشتراط اقتراف جريمة القرصنة البحرية فى 
 :البحر العام كم ترض لتوافر تلك الجريمة

 
بين أركان الجريمة  الجنائييفرق الفقه  

من ناحية ومفترضات الجريمة من ناحية أخرى، 
اصر األساسية الالزمة فأركان الجريمة هى العن

أما مفترضات الجريمة . لها القانونيللوجود 
فيقصد بها الظروف والعناصر التى يلزم توافرها 
فى مرحلة سابقة أو معاصرة للواقعة المادية 
المرتكبة حتى تتوافر لتلك األخيرة مقومات 

 .الجريمة
 

ويالحظ أن مفترضات الجريمة أو 
من الفقه مفترضات الواقعة كما يميل جانب 

إلى تسميتها هى تلك العناصر القانونية  الجنائي
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 ارتكابإيجابية كانت أم سلبية والسابقة على 
الجريمة ويتوقف على وجودها من عدمه توافر 

 .جريمة من نوع معين
 

ولذلك يرى الباحث أن اشتراط ارتكاب 
فعل القرصنة البحرية فى البحر العام أو البحر 

هرياً وشرطاً ال غنى عنه العالى ُيَعْد أمراً جو
. للحكم بتوافر جريمة القرصنة البحرية من عدمه

ارتكاب واقعة القرصنة بالبحر العام  فاشتراط
فالبحر . إذن يعد شرطاً مفترضاً لتلك الجريمة

العام أو البحر العالى كما هو معلوم هو مجموعة 
المساحات البحرية الممتدة خارج نطاق المياه 

 .(15)اإلقليمي للدول المختلفةالداخلية والبحر 
 
  

إذن يتعين أن تكون أعمال القرصنة قد 
ارتكبت فى البحر العام؛ فجريمة القرصنة الدولية 

 اعتداءال تقع إال فى عرض البحار فإذا حصل 
لدولة ما  اإلقليميمن سفينة على أخرى فى البحر 

كان . أو من سفينة على شواطئ دولة من الدول
الدولة  اختصاصمن  عتداءاالالعقاب على هذا 

التى وقع فى مياهها أو على شواطئها دون 
 .(16)غيرها

 
 :النطاق المكانى لجريمة القرصنة البحرية

 
على  الدوليتكاد تجمع آراء ا لفقه  

وجوب اشترط ارتكاب جريمة القرصنة البحرية 
أو فى مكان يقع خارج والية . البحار  أعاليفى 

 .(17)أية دولة

                                                 

 –محمند السنعيد الندقاق / أستاذنا الدكتور: انظر (15)
مصنننطفى سنننالمة، مرجنننع / وأسنننتاذنا الننندكتور

 .108سابق ص 
 –أستاذنا الدكتور على صادق أبو هينف : انظر (16)

 .111مرجع سابق ص  –العام  الدوليالقانون 
 –الوفنا محمند أحمد أبو / أستاذنا الدكتور: انظر (17)

للبحننننار علننننى ضننننوء أحكننننام  النننندوليالقننننانون 

 
ذلك أن فعل العنف الذى يقع ويستنتج من 

على سفينة فى المياه اإلقليمية لدولة من الدول أو 
يمكن اعتباره بمثابة  ها الداخلية الئفى شواط

 القانونيجريمة قرصنة بحرية وفقاً للمفهوم 
 .الدقيق والراجح

  
أيضاً لم يقتصر األمر على إجماع الفقه 

على اشتراط وقوع فعل القرصنة البحرية  الدولي
فى أعالى البحار أو فى مكان يقع خارج والية 

الدولية الخاصة  االتفاقياتأية دولة، إذ أن 
بالبحار قد نحت هذا المنحى واستلزمت وجوب 

 أعالياقتراف جريمة القرصنة البحرية فى 
 .البحار أو فى مكان يقع خارج والية أية دولة

 
من إتفاق جنيف سنة ( 89)فالمادة 

حصرها ألعمال بصدد تعريفها و 8591
القرصنة قد استلزمت أن يكون العمل غير 

أو فى مكان .. القانونى موجهاً فى البحار العامة
 .يقع خارج والية أى دولة

 
من اتفاقية األمم ( 818)أيضاً المادة 

فقد استلزمت  8511المتحدة لقانون البحار عام 
أن يكون العمل غير المشروع من أعمال العنف 

أى عمل سلب يرتكب ألغراض أو االحتجاز أو 
خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو 

 :طائرة خاصة ويكون موجهاً 

 .فى أعالى البحار -8
ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو  -1

أموال فى مكان يقع خارج والية أية 
 .دولة

 

                                                                        

المحنننناكم الدوليننننة والوطنيننننة وسننننلوك النننندول 
 8511الطبعنة األولنى سننة  – 8511 واتفاقية

 .القاهرة 411-411ص  8515 –
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فى جريمة القرصنة ( أو االشتراك)المالاهمة 
 :البحرية
 

لقانون األمم المتحدة  اتفاقيةلقد حرصت 
على النص صراحة فى  8511البحار لهام 

التى حصرت األعمال التى ( " 818)المادة 
على المساهمة الجنائية " تدخل فى نطاق القرصنة

 االتفاقيةمن ( 818)فقد تضمن نص المادة 
المذكور النص على أنه يعد عمالً غير مشروع 

عمل من أعمال االشتراك  أيمن أعمال العنف 
تخدام سفينة أو طائرة مع العلم التطوعى فى اس

بوقائع تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة 
من المادة ( ج)كذلك فقد نصت الفقرة . القرصنة

( يحرض)عمل  أيالمشار إليها على ( 818)
على ارتكاب أحد األعمال الموصوفة فى إحدى 

 ( أ)الفقرتين الفرعيتين 
ر فقد اعتب. أو يسهل عن عمد ارتكابها( ب)و 

النص االشتراك فى التحريض أو أعمال 
 .القرصنة
 

 أيوتكمن الحكمة فى ذلك لعدم إفالت 
شخص من المحاكمة والعقاب وصوالً للحفاظ 

 .على أمن وسالمة المالحة البحرية الدولية
 

الركن المعنوى لجريمة القرصنة  : ثانياا 
 :البحرية

 
يثور التساؤل عما إذا كانت مجرد أعمال 

مشروعة التى يقترفها القراصنة العنف غير ال
كافية للقول بوجود جريمة القرصنة البحرية 

فى البحر العام أو فى مكان  ارتكبتمادامت قد 
أم أنه البد من  –يخرج من والية دولة بذاتها 
 توافر نية خاصة فى الجريمة؟

 
لقد ذهب بعض الفقه إلى القول باإلكتفاء 

ن للفعل غير المشروع دو الماديبالمظهر 
الغوص فى أعماقه وبحث دوافعه وذلك ألنه 

يصعب التفرقة بين الجريمة السياسية وبين 
 .العاديجرائم القانون 

 
ويذهب بعض الفقه اآلخر إلى أن الفعل ال 

تحقيق  الرتكابهيكون قرصنة إال إذا كان الدافع 
مصلحة شخصية بقصد تحقيق الكسب والنفع 

فى  الفقهي الرأيولذلك يشترط هذا , الخاص
 .تعريفه للقرصنة أن تكون بنية السلب والنهب

 
ونرى أن جريمة القرصنة جريمة عمدية 

العام وهو ارتكاب  الجنائيبشأنها بالقصد  يكتفي
األفعال مع العلم بأنها تهدد األمن والسلم فى 

ونرى أن اشتراط بعض الفقه توافر . البحر العام
 النية الخاصة أمر من شأنه إعفاء بعض الحاالت
من العقاب رغم خطورتها على أمن وسالمة 
المالحة البحرية فى البحار وهو أمر يؤدى إلى 
نتيجة غير مقبولة وهى إعفاء بعض أعمال 
القرصنة من العقاب بدعوى أن الباعث عليها 

 .سياسي
  

 8591جنيف لعام  اتفاقيةوقد استلزمت 
األمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقيةوكذلك 
يهدف العمل إلى تحقيق أغراض  أن 8511

خاصة، وال ريب أن هذا إتجاه محمود وفقاً لما 
 .سلفه بيانه
 

نخلص من كل ذلك إلى أن جريمة 
القرصنة البحرية باعتبارها جريمة عمدية يكفى 
فى شأنها توافر القصد العام وهو ارتكاب األفعال 
المكونة لها مع العلم بأنها تهدد األمن فى البحر 

ا ُيَعْد مساساً بالمصلحة الدولية وإنتهاكاً العام بم
 .ألحكام القانون الدولى

 
: الركن الدولى لجريمة القرصنة البحرية : ثالثاا 

الطبيعة القانونية لجريمة القرصنة ) 
 (:البحرية
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يثور التساؤل عما إذا كانت جريمة 
 االتفاقياتالتى لم تضع لها )القرصنة البحرية 

أو اتفاقية  –8591جنيف  اتفاقيةسواء )الدولية 
أى ( 8511األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تعريف لها، إذ اقتصر دورها على بيان وتحديد 
األعمال غير المشروعة التى تدخل فى نطاق 

 .تعد جريمة دولية أم ال تعد كذلك( القرصنة
  

ونرى أن جريمة القرصنة البحرية تعد 
 الدوليكن وبحق جريمة دولية وبيان ذلك أن الر

وبحسبانه فى نظرنا الركن الوحيد المميز 
للجريمة الدولية عن الجرائم العادية المنصوص 

وتجدر اإلشارة إلى . عليها فى القوانين الوطنية
قد اعتمد أكثر من معيار للركن  الدوليأن الفقه 
 .وال يتسع المقام الستعراضها تفصيالً  الدولي

  
ه لما ولكننا نورد المعيار الذى نعتمد

يتصف به من تطور ومرونة يتميز بها القانون 
العام ويتمثل هذا المعيار فى المصلحة  الدولي

الدولية فهو معيار مرن ومن شأنه تحقيق أمن 
 .واستقرار وصالح المجتمع الدولى

 
ونرى ضرورة وحتمية األخذ بمعيار 

وذلك للتفرقة بين " بالمصلحة الدولية" المساس 
فالجريمة تعد . لجريمة الوطنيةالجريمة الدولية وا

دولية إذا كان من شأن السلوك غير المشروع 
المكون لها المساس بالمصلحة الدولية التى 
يحميها القانون الدولى الجنائى، بينما تكون 
داخلية إذا لم يكن من شأن ذلك السلوك المساس 
بمصلحة دولية يحرص المجتمع الدولى على 

 .(18)حمايتها وعدم المساس بها
  

                                                 

 محمننننند عبننننند المننننننعم عبننننند الغننننننى. د: انظنننننر (18)
دراسة فى القنانون الندولى  –الجرائم الدولية  –

كلينة  – 114ص  -ة رسنالة دكتنورا –الجنائى 
 .1115سنة  -جامعة اإلسكندرية –الحقوق 

ولعل التساؤل أيضاً قد يثور عن ضابط أو 
معيار المصلحة الدولية أو بعبارة أخرى متى 

 .تكون المصلحة دولية؟
  

ويجاب عن ذلك أنه إذا كانت المصلحة 
محل الحماية الجنائية الدولية تمس كيان المجتمع 
الدولى فى مجموعه أو الغالبية العظمى من 

مصلحة دولية أشخاصه فإنها تكون واألمر كذلك 
عامة؛ أما إذا لم تمس هذا الكيان فى مجموعة أو 
غالبيته، فإنه ينتفى عنها وصف المصلحة الدولية 

 .العامة
 

هو  الرأيإذن فمعيار المصلحة وفقاً لهذا 
المعيار الوحيد الذى يصلح للتمييز بين الجرائم 

 .الدولية والجرائم العادية
 

فالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية 
 الدوليالجنائية التى يسبغها عليها القانون 

؛ تتمثل فى الحفاظ على الركائز األساسية الجنائي
لكيان المجتمع الدولى أو بالدعائم المعززة لهذه 

ولذلك فالسلوك الماس بمقتضيات . الركيزة
الحسن والكمال فى العالقات الدولية دون بلوغه 
فى الجسامة حد ذلك اإلخالل ال يلزم وصفه 

الجريمة الدولية كما هو الشأن بالنسبة لالستقبال ب
الفاتر والساخر من جانب ممثلى دولة ما لرئيس 

 .(19)دولة أخرى قدم من دولته لزيارتهم
 

سبق على جريمة القرصنة  وبتطبيق ما
البحرية نرى أنها تعد جريمة دولية، إذ ال ريب 
أن أعمال العنف التى يقترفها القراصنة تعد 

مشروع ومن شأنه المساس سلوكاً غير 
 بالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية 
أال وهى أمن وسالمة المالحة البحرية فى 

                                                 

 –محمنننند عبنننند المنننننعم عبنننند الغنننننى . د: انظننننر (19)
دراسننة فننى النظريننة  – الجنننائي النندوليالقننانون 

دار الجامعنة الجديندة  –العامة للجريمنة الدولينة 
 .819ص  – 1111سنة  –اإلسكندرية -
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عرض البحار أو فى أى مكان ال يخضع لوالية 
 .دولة ما
  

فى  الدوليمساس بحق المجتمع  فأي
الحفاظ على أمن وسالمة المالحة البحرية فى 

خضع لوالية دولة أعالى البحار أو أ ى مكان ال ي
ما من شأنه أن يضفى على السلوك غير 

 .المشروع وصف الجريمة الدولية
  

فالمصلحة محل الحماية الجنائية الدولية 
وهى سالمة وأمن المالحة البحرية تمس كيان 
المجتمع الدولى فى مجموعة أو الغالبية العظمى 
من أشخاصه ومن ثم تكون مصلحة دولية عامة 

 الجنائي الدوليعليها القانون  جديرة بأن يضفى
 .حمايته

 
محل المالئولية الجنائية لجريمة القرصنة 

 :البحرية
 

لم يتفق الفقه الدولى على تحديد محل 
فقد , المسئولية الجنائية لجريمة القرصنة البحرية

ذهب رأى فى الفقه إلى القول أن الدول هى 
. الشخص الوحيد محل المسئولية الجنائية الدولية

ما ذهب رأى فقهى آخر وأنصاره أصحاب بين
المذهب المختلط أنه يمكن أن يكون محالً 

 .للمسئولية الجنائية كل من الدول والفرد
  

وذهب رأى آخر إلى القول أن الفرد هو 
الشخص الوحيد محل المسئولية الجنائية فى 

 .الجريمة الدولية
  

األمم المتحدة لقانون  اتفاقيةوللحق فإن 
قد أعفتنا من الدخول فى  8511 البحار لعام

غمار ذلك الجدل الفقهى الذى ثار بشأن الجريمة 
الدولية حيث ورد النص صراحة فى المادة 

بصدد تحديدها لألفعال  االتفاقيةمن تلك ( 818)

التى تدخل فى نطاق القرصنة، أن القرصنة 
 :تشكل أى عمل من األعمال اآلتية

 
ف أى عمل غير مشروع من أعمال العن" 

أو االحتجاز أو أى عمل سلب يرتكب ألغراض 
". خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة

إذن فمحل المسئولية الجنائية لجريمة القرصنة 
 .البحرية هو الفرد فحسب

 
 :اآلثار القانونية لجريمة القرصنة البحرية

 
توافرت األركان القانونية لجريمة  إذا ما

أسباب جدية  القرصنة البحرية الدولية ووجدت
تبرر الشك فى أن سفينة ما هى سفينة قرصنة 

األمم  اتفاقيةمن  815 – 819)فإنه وفقاً للمواد 
المشابهتين  – 8511المتحدة لقانون البحار لعام 

جنيف  اتفاقيةمن  18، 11، 85فى مضمونهما  
يكون لكل دولة بواسطة سفنها الحربية ( 8591

تقوم  أو أية سفن مخصصة لخدمة حكومية أن
بضبط سفينة القرصنة فى البحر العالى أو آية 

ويكون . منطقة تخرج عن حدود والية أية دولة
لمحاكم تلك الدولة أن تحكم بالعقوبات الواجب 

فيما يتعلق  اتخاذهاتوقيعها واإلجراءات الواجب 
بالسفينة واألموال الموجودة عليها؛ مع حفظ 

أى  ويراعى أنه لتجنب. حقوق الغير حسن النية
تتحمل الدولة التى  –ضبط تعسفى أو تحكمى 

تقوم بالضبط المسئولية عن أية خسارة أو ضرر 
إزاء دولة السفينة إذا كان الضبط قد تم دون 

من  815 – 819مواد . )(20)مبررات كافية
 (.8511اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  
إذن فقيام السفينة الحرية بإيقاف إحدى 

فى قيامها بالقرصنة دون  االشتباهبدعوى السفن 
، من األمور االشتباهما مبرر سائذ يقوم عليه هذا 

                                                 

 أحمننننند أبنننننو الوفنننننا / أسنننننتاذنا الننننندكتور: انظنننننر (20)
 –مصنندر سنننابق  –للبحنننار  النندوليالقننانون  –

 .415 – 419ص 
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التى قد تؤدى إلى مسئولية الدولة التى تتبعها هذه 
السفينة قبل الدولة التى تنتمى إليها السفينة التى 

من اتفاقية ( 810)وذلك وفقاً لنص المادة . أوقفت
وتنص هذه المادة  .األمم المتحدة لقانون البحار

األخيرة؛ وهى مشابهة فى صياغتها ومضمونها 
  اتفاقيةلمثيلتها الواردة فى 

 
عندما تضبط سفينة أو طائرة " جنيف، على  أنه 

بشبهة القرصنة دون مبررات كافية، تتحمل 
الدولة التى قامت بعملية الضبط إزاء الدولة التى 
أية تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها، مسئولية 

 .(21)خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط
 

الوضعية القانونية الدولية لقضية القرصنة 
 :البحرية فى الالواحل الصومالية

 
ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أمس 

سبتمبر أن قراصنة صوماليين  4الخميس 
اختطفوا قارباً مصرياً تجاه ساحل دولة القرن 

حوادث  وهذا هو الحادث األخير ضمن. األفريقي
فى  الصوماليالقرصنة المتزايدة على الساحل 

 .الشهور األخيرة
  

وقد ذكر الراديو المحلى نقالً عن مسئولي 
منطقة شمال شرق الصومال أن القراصنة 
المسلحين باألسلحة الثقية أخذوا القارب بعدياً عن 
الساحل فى وقت متأخر من أمس األربعاء 

سط الصومال وتوجهوا إلى مدينة إيل الساحلية و
وقد كان . التى يتخذها القراصنة قاعدة لهم

القارب الذى ال يعرف نوعه وال عدد طاقمه وال 
 .المسافرين على متنه يحمل العلم المصرى

  

                                                 

محمنننننند سننننننامى / أسننننننتاذنا النننننندكتور :انظننننننر (21)
 –أصنننول القنننانون الننندولى العنننام  -الحميننندعبد

مصندر سنابق  –الحياة الدولينة  –الجزء الثالث 
 .140ص  –

أخرى فقد تمت  هذا من ناحية ومن ناحية
سفينة هذا العام من بينها  11مهاجمة أكثر من 

سفينة فى الشهرين الماضيين فقط، مما جعل  88
ط الساحل الممتد واحداً من أخطر المناطق فى خ

 .العالم
  

كذلك فقد اختطف القراصنة الصوماليين 
يختاً سياحياً فرنسياً يحمل فرنسيين أمس 
األربعاء، وقد طالبوا بفدية قدرها خمسة ماليين 

إلطالق سرا  السائحين  أمريكيدوالر 
 .(22)واليخت
 

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مساء أمس 
الحالى قيام قراصنة صوماليين  أكتوبر 9ألحد ا

باإلفراج عن ثالث سفن تجارية، إثنتان منهما 
ماليزية وواحدة مصرية كانوا قد اختطفوها خالل 
شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين وأوردت 
الوزارة معلومات تلقتها عن المركز الدولى 
لمكافحة القرصنة فى كوااللمبور بماليزيا تشير 

 االتفاققراصنة أطلقوا سرا  السفن بعد إلى أن ال
مع مالكيها على فدية مالية لم يكشف عن حجمها 

 .حفاظاً على سرية الصفقة
 

وكان القراصنة الصوماليون قد هاجموا 
عبورها قـُبالة  سفينة أثناء 11خالل هذا العام 

؛ كان آخرها السفينة الصوماليالساحل 
مبر؛ األوكرانية التى اختطفت نهاية شهر سبت

وأثارت ضجة دولية حول القرصنة البحرية فى 
 .المنطقة وخطرها على سالمة المالحة الدولية

  
تلك هى األنباء وغيرها الكثير التى 
الزالت وسائل اإلعالم المختلفة تقوم ببثها آناء 

 .الليل وأطراف النهار
 

                                                 

:     كترونيلاإلانظر الموقع  (22)
http://arabic.people.com.cn/ 
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الذى  والجوهري الحيويولعل التساؤل 
هو هل الجرائم سرعان ما يتبادر إلى الذهن أال و

التى يقترفها هؤالء الصوماليين تعد وفقاً للقانون 
جرائم قرصنة بحرية أم جرائم  –الدولى للبحار 

عادية، ورد النص عليها فى اتفاقيات دولية 
 أخرى؟
تجدر اإلشارة أن اإلجابة على هذا  

التساؤل تتوقف على ما إذا كانت تلك الجرائم أو 
شروعة قد ارتكبت بعبارة أخرى األعمال غير الم

فى أعالى البحار أو بعبارة أدق فى عرض البحر 
العام أو فى مكان وال يخضع لوالية أية دولة، أم 

 !!اقترفت فى المياه اإلقليمية الصومالية 
 

فإذا ما ثبت أن الُسفن الُمختطفة قد 
ُهوجمت من قبل القراصنة أثناء إبحارها أو 

يخضع لوالية أو فى مكان ال . توقفها بالبحر العام
ففى هذه الحالة تعد أعمال العنف غير . دولة ما

جريمة "المشروعة الصادرة من القراصنة 
أما إذا كان األمر خالف ذلك ". قرصنة بحرية

أى تمت مهاجمة واختطاف السفن أثناء إبحارها 
أو توقفها فى المياه اإلقليمية الصومالية، فتلك 

المشروعة الواقعة المتضمنة ألعمال العنف  غير 
ضد السفن ال تعد جريمة قرصنة بحرية وإنما 
تـُعد جريمة ماسة بسالمة وأمن المالحة البحرية 

القضاء على األفعال  اتفاقيةورد النص عليها فى 
غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية 

بمدينة ) 8511مارس عام  81والتى أبرمت فى 
 (.روما

  
ائم حيث أنها قد تضمنت تعريفاً للجر

المرتكبة والتى تتلخص فى استخدام القوة أو 
التهديد بها بضد سفينة ما أو األشخاص 

 .الموجودين فوقها
  

وتجدر اإلشارة أنه إذا ماثبت وقوع 
جريمة القرصنة البحرية من قبل  ارتكاب

القراصنة الصوماليين فى عرض البحر العام أو 

يخضع لوالية دولة ما فإن  فى مكان ال
محاكمة وعقاب هؤالء القراصنة االختصاص ب

ينعقد لقضاء الدولة التى قامت سفينتها الحربية 
وما ذلك إال تطبيقاً لمبدأ . بضبط هؤالء القراصنة

. العالمى االختصاصعالمية االختصاص أو 
ووفقاً لما ورد النص عليه فى اتفاقية األمم 

 .8511المتحدة لقانون البحار لعام 
  

تلك الجريمة فى ثبت ارتكاب  أما إذا ما
المياه اإلقليمية الصومالية فإن االختصاص 

 د لدولة ـاب المتهمين ينعقـة وعقـبمحاكم
 . الصومال
 

نخلص من كل ذلك أنه يتعين وقوع أعمال 
يدخل فى  مكان ال فيالعنف فى البحر العالى أو 

دولة حتى تعد من قبيل القرصنة؛  أيوالية 
نة كما سبق ولذلك فإنه ال يعتبر من قبل القرص

يقع من أعمال العنف غير المشروعة  اإلشارة ما
 إلحدى الداخليأو البحر  اإلقليميفى البحر 

الدول؛ وذلك أياً كانت شخصية القائمين بهذه 
 .األعمال، وبغض النظر  عن أهدافهم

 
 المبحث الثالث

 االقتصاديةاآلثار 
 لجريمة القرصنة البحرية

 ـــ
 

 (كنموذج –ال القرصنة البحرية فى الصوم)
 

ال غرو أن جريمة القرصنة البحرية تخلف 
. من ورائها آثاراً اقتصادية ال يمكن إنكارها

وهاهو شبح المخاطر االقتصادية ماثالً أمام 
أعُيننا بشأن أعمال القرصنة البحرية التى يقترفها 
القراصنة الصوماليون فى خليج عدن الذى يتحكم 

ر وقناة فى المدخل  الجنوبى للبحر األحم
السويس، وهو واحد من أهم طرق المالحة 
البحرية فى العالم؛ ويقدر عدد السفن التى تعبره 
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سنوياً بما بين ستة عشر ألفاً وعشرين ألف سفينة 
 .من المالحة النفطية العالمية%  11وحوالى 

وهو يشكل كذلك طريقاً رئيسياً للتجارة 
بين بين أوربا وآسيا، ويكاد يكون الطريق الوحيد 

روسيا والدول المطلة على البحر األسود إلى 
كما أنه . غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا

يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التى 
تطل على البحر األحمر وليس لها منفذ على 

 .البحار األخرى
 

ولقد أشار تقرير المعهد الملكى للدراسات 
ى أنه إذا إل( شاتام هاوس)بلندن  اإلستراتيجية

أصبحت كلفة التأمين باهظة وإذا أصبح التهديد 
كبيراً جداً، فإن لشركات المالحة يمكن أن تتجنب 
خليج عدن وتسلك الطريق األطول عبر أوربا 

 .اء الصالحـريكا الشمالية ورأس الرجـوأم
 

وأضاف المعهد أن ذلك سيؤدى إلى زيادة 
ل تكاليف التشغيل والشحن اإلجمالية فى وقت يمث

فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسى؛ مؤكداً أنه 
يجب التفكير بجدية فى العمل على منع أى شئ 
من شأنه أن يسهم فى ارتفاع األسعار بشكل 

 .أكبر
 

ويخشى أن تؤثر أعمال القرصنة على 
وصول المعونات اإلنسانية التى يقدمها برنامج 
الغذاء العالمى للصومال؛ وعلى نشاط الصيد فى 

 .المنطقة
 

اآلثار االقتصادية للقرصنة البحرية قبالة 
 :السواحل الصومالية والمصالح العربية

 
يعد البحر األحمر وخليج عدن الطريق 
الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما 

ديد ـو طريق شـ، وهوجيبوتيودان ـكاألردن والس
األهمية لتجارة كل من مصر والسعودية بالرغم 

إطاللة على بحار غير كالبحر من أن لكل منهما 

المتوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة 
 .للسعودية
 

وجدير بالذكر أن كل من اليمن والصومال 
أو  ارتباك أييطالن على المحيط الهندى؛ وأن 

فى المالحة فى البحر  اضطراببعبارة أخرى 
األحمر وخليج عدن قد يؤثر سلبياً بشكل واضح 

 .على مصالح تلك الدول
 

منها %  11أما المالحية البترولية فإن 
يمر بالبحر األحمر؛ وهكذا فإن الدول العربية 
البترولية ال بد أن تتأثر باضطراب المالحة فى 
هذا الممر خاصة دول الخليج العربية التى يمر 
بها جزء كبير من صادراتها البترولية إلى أوربا 

 .عبره
 

ولذلك يتضح ما لهذا الممر من أهمية 
وى لكل من العراق والكويت والسعودية قص

 .والبحرين وقطر واإلمارات وُعمان
 

أيضاً تجدر اإلشارة إلى أن المالحة فى 
قناة السويس تتأثر بارتباك واضطراب المالحة 
فى البحر األحمر وخليج عدن ألنهما يعتبران 
إمتداداً للقناة؛ إذ يتعين أن تمر السفن العابرة لقناة 

ألحمر إما قبل العبور أو بعده؛ السويس بالبحر ا
فإن دخل مصر من القناة سيتأثر بما  وبالتالي

يحدث من قرصنة فى البحر األحمر وقناة 
 .السويس
 

وليس بخاف أن احتمال سلوك السفن 
 ُُ طريق رأس الرجاء الصالح سوف يؤثر كثيراً
على دخل قناة السويس وكذلك موانئ اليمن 

 .والصومال
 

قرصنة أو بعبارة أدق وُيالحظ أن أعمال ال
جرائم القرصنة البحرية تؤدى إلى مخاطر على 

ألف قارب صيد  80صياداً يمتلكون  09551
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فرصة عمل جديدة سنوياً، وقد  1151توفر 
وصل األمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة وقد 
طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثالثمائة ألف 

 .دوالر
 

إلى  كذلك تؤدى جرائم القرصنة البحرية
ارتفاع أسعار األسماك والثروة السمكية وذلك 
نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة، وتكاليف 
 إجراءات تأمين مالحة الصيد باستخدام جهاز 

مرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن  السلكي
عبر األقمار الصناعية، وهو يؤثر بدوره بال شك 

 ستقراراالعلى  وبالتاليعلى التنمية بالمنطقة 
  .فيها

 
 المبحث الرابع

الجهود الدولية لمواجهة ومكافحة جريمة 
 القرصنة البحرية

 ـــ
 

عشر من شهر يوليو لعام  الحاديفى 
وجه رئيسا منظمتين تابعتين لألمم  1115

المتحدة نداءاً مشتركاً للقيام باتخاذ إجراءات 
دولية جماعية منسقة من أجل مواجهة تهديدات 

و المسلح قبالة سواحل الصومال؛ القرصنة والسط
وذلك بسب تنامى القلق إزاء األخطار التى 
تتعرض لها السفن التجارية ومراكب الصيد 
وغيرها من سلب النقل البحرية بما فيها 
المستخدمة لتوصيل المساعدات اإلنسانية التى 
يحتاج إليها مئات اآلالف من الرجال والنساء 

 .واألطفال فى الصومال
  

ذر األمين العام للمنظمة الدولية وقد ح
للمالحة البحرية، فيسميوس ميتروبوليس والمدير 

لبرنامج األغذية العالمى لألمم المتحدة؛  التنفيذي
جوزيت شيران من أن عمليات القرصنة / السيدة

التى تقع قبالة السواحل الصومالية تهدد الممرات 
البحرية الموجودة فى المنطقة، كما يمكن أن 

تهديداً لخط إمدادات المساعدات الغذائية  تشكل
م ـالضعيفة الموجة للصوماليين الذين مزقت حياته

 السياسي االستقراردم ـالصراعات األهلية وع
والكوارث الطبيعية العديدة طوال خمس عشر 

 .عاما الماضية
 

؛ أعرب مجلس الماضيوفى شهر يونيو 
ء المنظمة الدولية؛ فى اجتماع لندن، عن قلقه إزا

هذه التطورات التى عرضها األمين العام 
كما وافق المجلس على اقتراحات . ميتروبوليس

بشأن اتخاذ مزيد من اإلجراءات إلشراك 
فى مواجهة أعمال القرصنة  الدوليالمجتمع 

والسطو المسلح المستمرة فى المنطقة؛ وبوجه 
خاص، الموجه منها ضد السفن التى تحمل على 

 .سانية المقدمة إلى الصومالمتنها المساعدات اإلن
  

وتطبيقاً لذلك فقد فوض مجلس المنظمة 
ميتروبوليس فى التقدم بطلب / الدولية السيد

بان كى مون،  –لألمين العام لألمم المتحدة 
لجذب إنتباه مجلس األمن لألمم المتحدة مرة 
أخرى إلى وضع قضية القرصنة فى الصومال، 

طلب من حيث يمكن لمجلس األمن بدوره أن ي
 اتخاذفى الصومال  االنتقالية االتحاديةالحكومة 

 .التدابير الالزمة
  

ويمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات القبول 
بدخول أى سفن إلى المياه اإلقليمية للصومال 
أثناء قيامها بعمليات ضد القراصنة أو المشتبه 
فى قيامهم بأعمال قرصنة أو سطو مسلح يهدد 

ويقع هذا . ض البحراألوضاع األمنية فى عر
من قانون البحار ( 815)القبول تحت نص المادة 

األمم المتحدة لقانون البحار لعام  باتفاقيةالخاص 
8511. 
وقد أدت هذه الجهود إلى أن َصْوت  

مجلس األمن باإلجماع فى السابع من أكتوبر 
على قرار يدعو الدول إلى نشر سفن وطائرات 
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بشكل فعال فى عسكرية وذلك لمحاربة القرصنة 
 .عرض البحر قـُبالة السواحل الصومالية

 
 8111ويدعو المجلس فى القرار رقم 

الذى أتخذ بناء على تصويت باإلجماع جميع 
الدول التى لديها سفن وطائرات عسكرية تعمل 
فى المنطقة إلى استخدام الوسائل الالزمة لقمع 
أعمال القرصنة فى عرض البحر بشكل متسق 

ألمم المتحدة لقانون البحار لعام مع اتفاقية ا
وكذلك فى المجال الجوى قبالة السواحل  8511

 .الصومالية
  

وقد دعا مجلس األمن الدول القادرة على 
ذلك إلى التعاون مع الحكومة االتحادية المؤقتة 
فى الصومال لدخول المياه اإلقليمية الصومالية 

لقمع أعمال " جميع الوسائل الالزمة"واستخدام 
البحار بشكل  فيلقرصنة والسرقة المسلحة ا

 .البحريمتسق مع القانون 
  

كما يدعو الدول والمنظمات اإلقليمية إلى 
مواصلة اتخاذ اإلجراءات لحماية قوافل برنامج 

" مهماً للغاية"الذى يعد برنامجاً  العالميالغذاء 
لتوفير مساعدات إنسانية ألولئك الُمضارين فى 

 .لمجلسالصومال حسبما قال ا
  

 الذيوأكد المجلس من جديد فى القرار 
إدانة وشجب جميع "قدمت مشروعه فرنسا على 

أعمال القرصنة والسرقة المسلحة فى البحار 
 ".على السفن قبالة سواحل الصومال

  
قلق للغاية بشأن تفشى " وقال المجلس أنه 

أعمال القرصنة والسرقة المسلحة األخيرة فى 
بالة سواحل الصومال؛ كما البحار ضد السفن قـُ 

أنه قلق بشأن التهديدات الخطيرة التى تواجه 
تسليم المساعدات اإلنسانية بشكل سريع وآمن 
وفعال للصومال، وبشأن عمليات اإلبحار الدولية 

وسالمة الطرق البحرية التجارية وأنشطة الصيد 
 ".الدوليالتى تجرى وفقاً للقانون 

  
أن أعمال " كما أشار المجلس بقلق إلى 

القرصنة المتزايدة تنفذ باستخدام تنظيم وأساليب 
 ".هجوم معقدة

 
 8180وفى قرار مماثل هو القرار رقم 

من يونيو حث المجلس  الثانيصدر فى  الذي
المكون من خمسة عشر عضوا السفن الحربية 
للدول على دخول المياه اإلقليمية الصومالية 

حل ومحاربة القرصنة بشكل فعال قبالة سوا
 .الصومال
 

إذن يتضح من ذلك أن اهتمام الدوائر 
الدولية بمكافحة جريمة القرصنة البحرية قد بلذ 
ذروته وذلك بصدور قرارات مجلس األمن أرقام 

وقد تضمن القرار . 8111، 8180، 8184
كما سبق الذكر مبدأ جواز دخول  8180رقم 

السفن الحربية إلى المياه اإلقليمية الصومالية 
ة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بموافق

الدول بأن  8111بينما يطالب القرار رقم 
 .تتعاون مع حكومة الصومال كما أسلفنا

  
وُيالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية 

 1111صارت تدفع لمدة أسابيع فى سبتمبر سنة 
باتجاه ترتيبات أمنية لنشر المزيد من السفن 

ى للبحر األحمر وخليج الحربية فى المنفذ الجنوب
 .عدن، لموجهة خطر القرصنة

  
وتبدى اليمن ودوالً أخرى مخاوف 
 ومعارضة شديدة لهذه التوجهات بينما اتجهت 

 
إلى إقرار خطة عمل  األوربيدول اإلتحاد 

ألعمال القرصنة البحرية قـُبالة  للتصدي
تئصال أنشطة ـالية السـواحل الصومـالس

 .القراصنة
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ول العربية فى مكافحة جريمة دور جامعة الد
 :القرصنة البحرية

 
على  العربيعقد مجلس السلم واألمن 

مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً بمقر الجامعة 
وذلك لمناقشة قضية القرصنة البحرية أمام 

وقد كان االجتماع األول قد . السواحل الصومالية
تأجل بعد أن اعتذر مندوب مصر فى الجامعة 

مندوب  المتناعر، باإلضافة عن الحضو
 .الصومال عن الحضور

  
ويضم مجلس األمن والسلم العربى فى 
عضويته كالً من سوريا والسعودية والجزائر 

والسودان، ودعى إلى االجتماع كالً من  وجيبوتي

ويناقش المجلس قضية . مصر واليمن والصومال
القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية من 

ميليشيات الصومالية؛ وكذلك متابعة قبل بعض ال
 الدوليورد فى قرار مجلس األمن  كيفية تنفيذ ما

 1111الصادر فى أكتوبر سنة  8111رقم 
لمكافحة عملية  والدولي اإلقليميبشأن التعاون 

 .القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية
  

ويالحظ أن الدولة العربية المعنية باألمر 
ن ومصر قد وضعت وهى الصومال واليم

تصورات معينة للتعامل مع هذه األزمة التى 
تشكل خطراً على حرية المالحة فى البحر 

ن ـينجم ع األحمر وبالتبعية على قناة السويس وما
 اديات الدول ـديد القتصـن تهـذلك م
 .العربية
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 ةـــخاتم
 ـــ
 

 
تناولنا بالبحث والدراسة جريمة القرصنة 

مثل مساساً وتهديداً ألمن البحرية باعتبارها ت
وقد أوضح . البحار أعاليوسالمة المالحة فى 

البحث الجذور التاريخية لجريمة القرصنة 
الدولية  االتفاقياتوقد تبين لنا كذلك أن . البحرية
 -8591جنيف لعام  اتفاقية)البحار  أعاليبشأن 

( 8511واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
صنة البحرية، وأوردت فحسب لم تعرف القر

حصراً لألعمال غير المشروعة التى تدخل فى 
 الدوليولذلك فقد تصدى الفقه . عداد القرصنة

لبيان وتحديد مفهوم القرصنة محدداً شروطها 
 .وأركانها، وهو ما أوضحه البحث الماثل

  
 ُُ ً ولقد تبين لنا أن للقرصنة شروطا

لك جريمة وأركاناً يتعين توافرها للجزم بأن هنا
 القانونيقرصنة قد ارتكبت وذلك وفقاً للحكم 

الدقيق وتتمثل هذه الشروط فى ثالثة شروط 
 .أوضحها البحث فى موضعها

ونظراً لما تخلفه أعمال القرصنة فى 
البحار من آثار اقتصادية ال يمكن إنكارها  أعالي

ناجمة من المساس بأمن وسالمة المالحة الدولية 
. البحرية غير المشروعة بفعل أعمال القرصنة

فقد تناول البحث بالدراسة تلك اآلثار االقتصادية 
 .التى لحقت بالدول ككل

  
تعاون كل  فيونظراً ألن األمل يحدونا 

الدول فى مواجهة وقمع أعمال القرصنة فى 
مكان آخر ال يخضع  أي فيالبحار أو  أعالي

لوالية أية دولة فقد أوضحت الدراسة الجهود 
لمواجهة ومكافحة وقمع جريمة القرصنة الدولية 
 .البحرية
 

هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  الذيالحمد للـ  
 .لوال أن هدانا هللا
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